
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์อบต.ด่านขุนทด

2,000.00     2,000.00       เฉพาะเจาะจง  หจก.ด่านขุนทดค้าไม้  หจก.ด่านขุนทดค้าไม้
(2,000)

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564 
ลว.11 พ.ย.63

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จํานวน 5 รายการ

1,086.00     1,086.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านจันทร์เจ้าเครื่องครัว  ร้านจันทร์เจ้า
เครื่องครัว(1,086)

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564 
ลว.26 พ.ย.63

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบํารุงแท่น
สูบน้ํา จํานวน 3 รายการ

2,900.00     2,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงไทยจักรกล ร้านกรุงไทยจักรกล 
(2,900)

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564 
ลว.30 พ.ย.63

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ประจําเดือน ธันวาคม 2563

54,745.60    54,745.60     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสี
คิ้ว

สหกรณ์การเกษตรสี
คิ้ว (54,745.60)

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 
ลว.30 พ.ย.63

5 จัดซื้อน้ําดื่มสะอาดประจําเดือน 
ธันวาคม 2563

612.00        612.00         เฉพาะเจาะจง นายนพดล ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล ภูมิโคกรักษ์ 
(612)

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2564 
ลว.30 พ.ย.63

6 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จํานวน 5 
รายการ

200,000.00  196,300.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสกาย ซับพลาย ร้านสกาย ซับพลาย 
(196,300)

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564 
ลว.30 พ.ย.63

7 จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางโตโยต้าสีขาว 
หมายเลขทะเบียน ผท 4736 นม

4,845.00     4,845.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 
1988

หจก.โตโยต้าโคราช 
1988 (4,845)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2564
 ลว.5 พ.ย.63

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง



8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ของสํานักปลัดอบต.ด่านขุนทด

800.00        800.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา พุทธรวี น.ส.กุลธิดา พุทธรวี 
(800)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2564
 ลว.12 พ.ย.63

9 จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางอีซูซุสีบรอนทอง
 หมายเลขทะเบียนกธ 7187 นม

46,459.40    46,459.40     เฉพาะเจาะจง หจก.อีซูซุตังปัก
โคราช สาขาด่านขุน
ทด

หจก.อีซูซุตังปัก
โคราช สาขาด่านขุน
ทด (46,459.40)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
10/2564 ลว.9 พ.ย.63

10 จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางโตโยต้าสีขาว 
หมายเลขทะเบียน ขพ 2807 นม

5,996.32     5,996.32       เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 
1988

หจก.โตโยต้าโคราช 
1988 (5,996.32)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2564
 ลว.17 พ.ย.63

11 จ้างเหมาบริการขุดร่องระบายน้ํา
หลังวัดบ้านใหม่เจริญสุข ม.5

3,000.00     3,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1982

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
11/2564 ลว.25 พ.ย.63

12 จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงเครื่อง
สูบน้ําหมายเลขครุภัณฑ์ 
055-60-004 จํานวน 1 เครื่อง

7,480.00     5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบํารุงดีเซล ร้านบํารุงดีเซล 
(5,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
12/2564 ลว.30 พ.ย.63

13 จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 
จํานวน 11 เดือน

198,000.00  198,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความ
ปลอดภัยจงสูงเนิน
เจริญทรัพย์เซอร์วิส
จํากัด (18,000x11)

บริษัทรักษาความ
ปลอดภัยจงสูงเนิน
เจริญทรัพย์เซอร์วิส
จํากัด (198,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
1/2564 ลว.1 พ.ย.63

14 จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติงานในกองคลัง (งาน
จัดเก็บรายได้)

18,850.00    18,850.00     เฉพาะเจาะจง นายสมเจต เหิมขุน
ทด

นายสมเจต เหิมขุน
ทด

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
3/2564 ลว.1 พ.ย.63

 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง



15 จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติงานในกองคลัง (งาน
จัดเก็บรายได้)

18,850.00    18,850.00     เฉพาะเจาะจง นายธนายุต ชัยวีร
พันธ์

นายธนายุต ชัยวีร
พันธ์

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
4/2564 ลว.1 พ.ย.63

16 จ้างซ่อมแซมถนนดินสายคลองน้ํา
ขาว บ้านโคกรักษ์ หมู่ 4

5,000.00     5,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.อิสรีย์ เปอร์
เชาวน์

น.ส.อิสรีย์ เปอร์
เชาวน์ (5,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
1/2564 ลว.18 พ.ย.63

17 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านถนน
หักน้อย ม.6

35,000.00    35,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (35,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
2/2564 ลว.18 พ.ย.63

18 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านโพธิ์
ทองพัฒนา ม.14

51,000.00    51,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (51,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
3/2564 ลว.18 พ.ย.63

19 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านถนน
หักน้อยพัฒนา ม.15

54,000.00    54,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (54,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
4/2564 ลว.23 พ.ย.63

20 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านจั่น 
ม.3

13,000.00    13,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (13,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
5/2564 ลว.23 พ.ย.63

21 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านโคก
พัฒนา ม.12

12,000.00    12,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1982

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(12,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
6/2564 ลว.23 พ.ย.63

22 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านโคก
รักษ์ ม.4

10,000.00    10,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(10,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
7/2564 ลว.23 พ.ย.63

 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง



23 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

21,000.00    21,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1984

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(21,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
8/2564 ลว.24 พ.ย.63

24 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านเมือง
หาญและบ้านใหม่ไทยเจริญ ม.9 
และ ม.13

36,000.00    36,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1985

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(36,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
9/2564 ลว.24 พ.ย.63

25 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านหัวบึง
 ม.2

25,000.00    25,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1986

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(25,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
10/2564 ลว.24 พ.ย.63

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง


